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Jornada 

Relacions entre Empreses i Organitzacions No Lucratives 
Reptes	  de	  responsabilitat	  social	  i	  desenvolupament	  del	  capital	  humà	  
	  
Data:	  Dimecres	  14	  d'octubre	  
Horari:	  9.00	  h	  a	  13.15	  h	  
Lloc:	  Auditori	  de	  la	  Cambra	  de	  Comerç	  de	  Barcelona	  (Av.	  Diagonal,	  452-‐454)	  
 
	  
Presentació	  
	  
Les	  relacions	  entre	  empreses	  i	  organitzacions	  no	  lucratives	  (ONL)	  han	  passat	  per	  
diferents	  etapes	  al	  llarg	  dels	  anys.	  Des	  del	  desconeixement	  mutu	  a	  la	  col·laboració,	  avui	  
dia	  s'obren	  nous	  escenaris	  i	  múltiples	  possibilitats,	  com	  les	  aliances	  estratègiques,	  el	  
voluntariat	  corporatiu	  o	  la	  inversió	  social,	  entre	  moltes	  altres.	  	  
	  
L'Associació	  Catalana	  de	  l'Empresa	  Familiar	  i	  Respon.cat,	  iniciativa	  empresarial	  
per	  al	  desenvolupament	  de	  la	  Responsabilitat	  Social	  a	  Catalunya,	  organitzen,	  amb	  el	  
suport	  de	  la	  Cambra	  de	  Comerç	  de	  Barcelona,	  aquesta	  jornada	  en	  la	  que	  podrem	  
conèixer	  exemples	  concrets,	  punts	  de	  vista,	  experiències	  i	  valoracions,	  així	  com	  les	  
principals	  tendències	  de	  futur	  en	  l’àmbit	  de	  la	  cooperació	  entre	  empreses	  i	  ONL.	  
	  
	  
Programa	  
	  
9.00	  h	  Presentació	  

• Sr.	  Romà	  Vilaclara,	  vice-‐president	  de	  l'Associació	  Catalana	  de	  l'Empresa	  
Familiar	  

• Sra.	  Mercè	  Mullor,	  consellera	  delegada	  del	  Grup	  Mullor	  Facility	  Services	  i	  
vicepresidenta	  de	  Respon.cat	  

	  
	  
9.15	  h	  Conferència	  inaugural:	  Oportunitats	  actuals	  de	  col·laboració	  entre	  
empreses	  familiars	  i	  entitats	  del	  tercer	  sector	  en	  una	  societat	  en	  transformació.	  

• Oriol	  Illa,	  president	  de	  la	  Taula	  del	  Tercer	  Sector	  
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10.00	  h	  Diàlegs	  empresa	  –	  ONL	  
La	  generació	  de	  valor	  social	  des	  de	  la	  col·laboració:	  aprenentatges	  compartits.	  

• Diàleg	  1:	  M.	  José	  Gassó,	  directora	  de	  Gaes	  Solidària,	  i	  Teresa	  Palahí,	  secretària	  
general	  de	  Fundació	  ONCE	  

• Diàleg	  2:	  David	  Camps,	  responsable	  de	  màrqueting	  i	  fundraising	  de	  la	  Fundació	  
Vicente	  Ferrer,	  i	  Blanca	  Muntadas,	  responsable	  d’acció	  social	  de	  Mango	  	  

• Modera:	  Josep	  Maria	  Canyelles,	  coordinador	  de	  Respon.cat	  
	  
11.00	  h	  Cafè	  
	  
11.20	  h	  Taula	  rodona:	  quins	  reptes	  de	  responsabilitat	  social	  i	  desenvolupament	  
del	  capital	  humà	  podem	  compartir	  empreses	  familiars	  i	  organitzacions	  no	  
lucratives?	  
	  

• Salvador	  Busquets,	  director	  de	  Càritas	  Diocesana	  de	  Barcelona	  
• Marta	  Lacambra,	  directora	  de	  la	  Fundació	  Catalunya	  -‐	  La	  Pedrera	  
• Queta	  Domènech,	  presidenta	  de	  Vallformosa	  
• Cristian	  Rovira,	  conseller	  delegat	  de	  Grup	  Sifu	  
• Modera:	  Sr.	  Pepe	  Isern,	  president	  de	  l’Àgora	  dels	  Joves	  de	  l'Associació	  Catalana	  

de	  l’Empresa	  Familiar	  
	  

	  
12.20	  h	  Conferència	  cloenda:	  Noves	  mirades	  en	  la	  relació	  empresa-‐societat	  
	  

• Josep	  Santacreu,	  conseller	  delegat	  de	  DKV	  Assegurances	  i	  president	  de	  
Respon.cat	  

	  
	  
13.15	  h	  	  Cloenda	  
	  
	  
Preinscripcions	  en	  aquest	  enllaç	  
	  


